
Protocol voor de anderhalve-meter-kerkdienst  
 

Vooraf 
Vanaf D.V. 1 juli mogen erediensten plaatsvinden waarbij rekening gehouden wordt met de 
zgn. 1,5 meter regel. Gezien de ontwikkelingen van het Covid-19 virus zijn door de 
kerkenraad aanvullende maatregelen genomen. 
 
Algemeen 
1. Essentieel is dat alle bezoekers van een kerkdienst zich verantwoordelijk weten voor 

zichzelf en voor een ander: 
a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft, 

dan mag men niet naar de kerk komen; 
b. Als gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de kerk komen; 
c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft mag men niet naar de kerk komen 

2. Als u, of een huisgenoot, in afwachting is van een coronatest of van de uitslag van deze 
test, dan blijft u thuis, ook uw eventuele huisgenoten.  

3. Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen 
4. Ouderen en kwetsbaren wijzen we op de aanbevelingen van het RIVM  
5. Wij adviseren u om bij het gaan naar en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. 

In de kerkzaal kan het mondkapje worden afgedaan.  
6. Er zal niet gecollecteerd worden. Voorlopig willen wij u vragen dit per bank te blijven 

doen. Als u dit niet kunt doen, vraagt dit aan een ander of neem contact op met uw 
wijkdiaken 

 
Richtlijnen bij binnenkomst 
1. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn, en met het gehele gezin tegelijk de kerk te 

betreden. 
2. Bij binnenkomst wordt u door de koster bij, en vanaf de kerkdeur begeleid. Houd een 

onderlinge afstand van 1,5 meter met andere personen aan. 
3. Houd uw verplaatsing zo minimaal mogelijk. Maak geen gebruik van garderobe/spiegel. 

Jassen en tassen worden meegenomen in de kerkzaal. Vermijd sociale ontmoetingen. 
4. Desinfecteer uw handen voordat u de kerkzaal binnengaat. 
5. De koster zorgt voor indeling van de zitplaatsen en wijst u (en uw gezin) een plaats. In 

deze periode zijn geen gereserveerde/vaste plaatsen. 
6. U volgt strikt de aanwijzingen van de kosters en BHV-ers. 
7. Heeft u een Bijbel liggen in de kerk, dan wordt deze bij het eerste bezoek opgehaald en 

daarna meegenomen naar huis. 
 
Richtlijnen bij verblijf 
1. Echtparen en gezinsleden dienen zoveel mogelijk bij elkaar te blijven, zoals ook in de  

huiselijke situatie 
2. Houdt 1,5 meter tussenruimte bij niet gezinsleden 
3. Er worden uitsluitend snoepjes doorgegeven binnen het gezin 
4. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen. Vermijd toiletbezoek. 
5. Zing ingetogen 
 
Richtlijnen bij vertrek 



1. Verlaat uw plaats op aanwijzing van de koster/BHV-er of diaken. Er wordt aangegeven 
door welke deur u de kerk kunt verlaten. Per rij zal de kerkzaal worden verlaten. 

2. Bij de uitgang van de kerk wordt geen collecte gehouden.  
3. Na het verlaten van de kerk: begeef u direct naar uw woning. Vermijd sociale 

ontmoetingen in en om de kerk. 
 
Aanvullend 
Voor de creche en voor het bijwonen van de zondagschool zijn separate protocollen 
opgesteld. 


